Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune

Referat af Delegeretmøde
27.02.2002
Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Valg af dirigent
Formandens beretning, herunder beretning fra Gladsaxe Miljø- og energiråd (ET)
Kassereren aflægger regnskab
Fastsættelse af kontingent for næste år
Indkomne forslag
Valg: På valg er
formand Niels Lundsberg (NL)
repræsentant Erling Tjørndal (ET)
repræsentant Kent Jensen (KJ)
repræsentant Bente Olesen (BO)
1. suppleant Anne-Marie Møldrup (A-MM)
2. suppleant Bjørn Sjøgren (BS)
revisor Lennart Moos (LM)
revisorsuppleant Cato Nielsen (CN)
BO og A-MM modtager ikke genvalg
Eventuelt

ad1)

Valg af dirigent
ET, som foretog navneopråb. 13 af 39 foreninger var repræsenteret ved i alt 26 delegerede.

ad 2) Formandens beretning
Beretningen er vedlagt. Debatten i forbindelse med formandens beretning var livlig.
Espevangen efterlyste manglende tidsangivelser for støjende aktivitet i haverne,
således som det var udtrykt i Sammenslutningens og kommunens pjecer. Det var
tydeligere udtrykt i de tidligere udgivne breve til parcelhusejerne. NL svarede, at vi
havde ønsket en skarpere ordlyd, men det ville kommunen ikke gå med til. Der er
tale om henstillinger, ikke påbud.
BO, som havde medvirket ved pjecernes redigering, påpegede de vanskeligheder,
der findes, fordi foreningerne er forskellige, nogle med tvungent, andre med frivilligt
medlemskab.
Grundlejerforeningen ved Moos fandt pjecerne udmærkede. Han undrede sig dog
over, at de ikke havde samme format. Med hensyn til papirindsamlingen kritiserede
han, at kuberne ofte var overfyldte.
NL fortalte, at regeringen for ganske nyligt havde forlangt kvoten for indsamlet papir
forhøjet med 10 %.
Espevangen ville vide, om de tidligere regler for støj ikke var fortsat gældende.
Hertil svarede NL, at de forrige breve var udformet af Sammenslutningen alene. Der
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var for øvrigt ikke tale om regler, men henstillinger. Der ville blive stillet flere kuber op til
papir.
Søborg Park mente kun at have modtaget én pjece. Espevangen havde lignende
problem.
En mulig forklaring er, at postvæsenet havde lagt dem ind i reklamer, som var blevet
smidt væk ulæste. Maglehusene mente, en mulig forklaring var, at nogle havde skilt
på brevkassen "Reklamer, nej tak".
Espevangen ville vide, om Motorring 3's udvidelse var blevet endeligt vedtaget.
NL: Den skal vedtages i Folketinget, når projekteringen er færdig.
Støjdæmpning bekymrede mange tilstedeværende. Der havde været omtale i radio
af, at støjdæmpning var opgivet. Dette gælder dog kun på allerede eksisterende
veje og havde ikke noget at gøre med motorvejsudvidelsen. Forretningsudvalget
lovede at være på vagt i denne sag. Formandens beretning godkendtes med
akklamation.
Ad 3) Kassereren aflægger regnskab
Regnskab er udsendt. Der var en enkelt kommafejl i posten om aktier, men
beløbene var rigtige. Regnskabet godkendt.
Ad 4) Fastsættelse af kontingent for næste år
Kontingent uændret 5 kr. pr. medlem.
Ad 5) Indkomne forslag
Ingen forslag.
Ad 6) Valg
Genvalg af NL, ET og KJ. Som ny repræsentant valgtes Ernst Lassen.
BS blev valgt til første suppleant, Flemming Bruun blev anden suppleant.
Genvalg af revisor LM og revisorsuppleant CN.
Ad 7) Eventuelt
Espevangen kunne ønske kontingent opkrævet over ejendomsskatterne.
Svar: Det kan ikke lade sig gøre, dels fordi kommunen ikke vil, og dels fordi der ikke
er tinglyst medlemskab i alle foreningerne.
Bagsværd Grundejerforening havde fået postomdelt en hvervebrochure, der var
kommet langt uden for foreningens område. Det opfattedes som "strandhugst" af
nogle af de tilstedeværende. Cato Nielsen understregede, at det ikke var hensigten.
Herefter takkede NL BO for godt samarbejde og udtrykte også tak til
Forretningsudvalget for det forløbne år, desuden tak til ET for udførelsen af
dirigenthvervet.
Volmer Hegvad
Sekretær
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Dirigent
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